
ZIMOWISKA
Muszyna 

7-13.02.2021 (7 dni)
MUSZYNA – Miejscowość uzdrowiskowa z licznymi odwiertami i rozlewniami wód
mineralnych. Znajdują się tam pijalnie wody mineralnej, sanatoria uzdrowiskowe,
baseny oraz parki. Muszyna zimą to doskonałe miejsce mogące pochwalić się
tradycją uzdrowiskową, posiadające niezwykłe walory przyrodnicze, a  spowita
zimowym puchem jest idealnym miejscem liczącym wiele urozmaiconych tras dla
narciarzy i snowboardzistów oraz ludzi ceniących aktywny wypoczynek 

MIEJSCE:
 Ośrodek Alpina Sport,                                 
ul. Złockie 76, 33-370 Muszyna  

ORGANIZATOR:                                                                                          
CKKT BUSHI                                                                                                                  
ul. Machulskiego 31                                              
95-070 Aleksandrów Łódzki    
WSPÓŁORGANIZATOR:
Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego   

KOSZT: (UWAGA – specjalne zniżki)*
1450 zł. (wariant 1 – bez skipassów – TYLKO dla osób niejeżdżących)
1700 zł. (wariant 2 – ze skipassami)

I rata 250 zł. płatna do 10.10.2020 opłata rezerwacyjna (nie podlegająca zwrotowi)
II rata 250 zł. płatna do 10.11.2020 (wraz z III ratą należy dostarczyć niezbędne
dokumenty)**
III rata 500 zł. płatna do 10.12.2020
IV rata 450/700 zł. płatna do 10.01.2021 (kwota zależna od wybranego wariantu).

Wpłat dokonujemy:

- na rachunek bankowy ŁAKT: Mbank 29 1140 2017 0000 4802 1287 1249

W tytule: obóz zimowy Muszyna 2021, imię nazwisko dziecka, I/II/ III lub IV rata.

KADRA: 
Doświadczeni pedagodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i utytułowani 
zawodnicy karate tradycyjnego, instruktorzy fitness, zajęć rekreacyjnych i gier zespołowych.

WYJAZD:  7.02.2021 (niedziela)
POWRÓT:  13.02.2021 (sobota)



W CENIE ZAPEWNIAMY:***

 Pokoje 3, 4 i 5 os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, wi-fi, 
 Przejazd komfortowym autokarem na trasie: 

Aleksandrów Ł. – Muszyna – Aleksandrów Ł.
 3 posiłki + deser + prowiant na drogę powrotną
 Opiekę medyczną (pielęgniarka, lekarz)
 Ubezpieczenie NNW ski
 Sporty zimowe: narty, snowboard, sanki
 Sankostrada
 Codzienna nauka jazdy na nartach z instruktorem od poziomu „0” z podziałem 

na grupy (snowboard przy odpowiedniej ilości osób)
 Codzienna jazda na stokach w Muszynie i okolicach (w zależności od 

warunków atmosferycznych, tj. Tylicz ski, Jaworzyna, Słotwiny, Wierchomla)
 Zwiedzanie Muszyny, Krynicy Zdrój i okolic 
 Korzystanie z atrakcji znajdujących się w Ośrodku (tenis stołowy, piłkarzyki,

bilard, gry planszowe)
 Przechowanie sprzętu zimowego w suszarni
 Gry i zabawy zespołowe na sali oraz na śniegu 
 Ognisko z kiełbaskami
 Dyskoteka 
 Wiele konkursów i zawodów z nagrodami 
 Treningi karate tradycyjnego
 Atrakcyjnie zorganizowany czas.

DODATKOWO PŁATNE: 
  170 zł./5 dni – wypożyczenie sprzętu narciarskiego 

(tj. buty, narty z wiązaniami lub snowboard, kask oraz kijki).

DODATKOWE INFORMACJE:

Sebastian Ziembikiewicz 608-462-773, Małgorzata Ziembikiewicz 660-429-809. 

Chcesz przeżyć niezapomnianą 
ZIMOWĄ PRZYGODĘ?

Serdecznie zapraszamy jedź z nami 

* zniżka dla rodzin - 50 zł. dla drugiej osoby z rodziny
** kwestionariusz obozowy wraz z pozostałymi dokumentami zostanie wydany przy wpłacie II raty. 
*** Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów programu. 


